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Wat is grosso modo gedaan om onze gemeente kindervriendelijker te maken? 
In 2009 is een onderzoek gedaan naar de  speelruimte in de gemeente Bergen. Dit onderzoek 
is uitgevoerd door de firma Speelplan. Op basis van het onderzoek hebben zij een advies 
gegeven over de speelruimte in de gemeente Bergen. Het advies vormt het uitgangspunt om te 
komen tot een gemeente met kwalitatief goede speelruimten. De adviezen worden 
meegenomen bij vervanging van speelruimten en bij het aanleggen van nieuwe speelruimten. 
Voor het aanleggen van nieuwe speelruimten moeten nog financiële middelen gevonden 
worden.  
Tevens is in 2009 gestart met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Middels het CJG wordt de toeleiding naar preventieve hulp efficiënter en de ondersteuning in 
het opvoeden en opgroeien toegankelijker.  
 
Wat is de status van het project overgewicht? 
Om overgewicht te bestrijden zijn 2 projecten opgestart. 
 
Vorig jaar is in oktober het project Sporthero van het Sportbureau Alkmaar ook gestart in de 
gemeente Bergen. Dit project houdt in dat schoolkinderen met overgewicht 
bewegingsactiviteiten en dieetadviezen krijgen aangeboden, waarbij de ouders ook worden 
betrokken om bij te dragen aan een gezond voedingspatroon. Dit is een pilot dat in mei 2010 zal 
eindigen en zal worden geëvalueerd. Sportbureau Alkmaar zorgt voor de uitvoering. Er heeft 1 
leerling mee uit de gemeente Bergen deelgenomen. Dit kwam door de late start. Dit jaar willen 
we al voor de zomervakantie starten met de werving van leerlingen.  
 
Ook heeft de gemeente in het kader van de bestrijding van overgewicht samenwerking gezocht 
met  Sportservice Noord-Holland voor het project Beweegkriebels, dat zich  richt zich op training 
van leidsters om beweegactiviteiten aan te bieden toegespitst op peuters. Ook wordt 
voedingsadviezen gegeven door een diëtist. De 9 peuterspeelzaalleidsters van St. 
Peuterspeelzalen Bergen en St. Kinderopvang Schoorl zullen naar vier trainingsbijeenkomsten 
gaan in 2010  binnen de gemeente. Het project is ook aangeboden aan St. Kinderopvang De 
Egmonden, maar die had geen interesse.   
 
 
Wat heeft u gedaan om de jongeren meer te betrekken bij het (politiek) maatschappelijk debat 
dan behalve de lopende lijnen via de jongerenraad? 
Voorafgaande aan de gemeenteraadverkiezingen heeft er een debat in het jongerencentrum 
plaatsgevonden. De jongerencentra en de jongerenwerkers zorgen voor betrokkenheid van de 
jongeren bij de gemeente. De jongeren worden gestimuleerd om activiteiten te organiseren op 
allerlei vlakken. Via de jongerenwerkers komt informatie naar voren wat er speelt en leeft onder 
de jongeren en waar zij waarde aan hechten.  
Landelijk is gebleken dat het betrekken van de jongeren bij een maatschappelijk debat veelal 
moeizaam verloopt. Veel initiatieven blijken te stranden. Zo zijn er landelijk diverse activiteiten 
georganiseerd om jongeren te betrekken en is de opkomst veelal marginaal geweest (3-5 
jongeren).  
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Welke activiteiten heeft u ondernomen om drank- en drugsgebruik onder jongeren te 
voorkomen? 
In 2009 is het project alcoholmatiging Jeugd Noord-Kennemerland gestart. Dit is een 
samenwerkingsverband binnen de gemeenten van Noord-Kennermerland. Er is een 
programmaplan opgesteld dat zich richt op 3 pijlers; educatieve preventie, regelgeving & 
handhaving en communicatie. In het kader van de educatieve preventie hebben er 
verschillende projecten plaatsgevonden; 

- Alle basisscholen in de gemeente Bergen zijn geschoold om zelf voorlichting te geven 
aan de leerlingen en de ouders.  

- Op het voortgezet onderwijs is een project ‘elektronische leerweg omgeving’ gestart. Dit 
is een digitaal programma over alcohol en drugs gebruik.  

- Extra aandacht voor de ‘instructie verantwoord alcohol schenken’ (IVA) 
Regelgeving & handhaving: 

- contacten tussen de politie, gemeente, jongerenwerker en leerplichtambtenaar zijn 
geïntensiveerd 

- HALT is begin 2010 verzocht om intensiever in te zetten op het straffen en in het geven 
van voorlichting 

- overige activiteiten vinden in 2010 plaats 
Communicatie: 

- er hebben verschillende artikelen in de regionale dagbladen gestaan om aandacht te 
krijgen voor alcoholmatiging; 

- in 2010 wordt een communicatieplan opgesteld om effectiever en doelmatiger te zijn in 
de communicatie. 
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Opmerkingen secretaris/collegeleden 

 
hoort bij het B&W-advies betreffende  
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